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sobre esta
tradução
Olá Pessoas! Me chamo Luiz e se você está lendo isto já posso me considerar bem-sucedido. Neste capítulo vou falar um pouco sobre o jogo,
meu interesse pelo tema e meus motivos para traduzi-lo. Sinta-se livre
para ignorar esta seção e ir direto ao jogo.
Primeiramente uma definição: MONSTRO DA SEMANA (o livro que está lendo) é a tradução de MONSTER OF THE WEEK, que é uma derivação (ou hack)
de um sistema de jogo chamado Apocalypse Word Engine. Este jogo tem
uma temática focada no horror e no sobrenatural, tendo como inspirações principais SUPERNATURAL e BUFFY. Ele é adequado para todas as idades se adaptando a maturidade de publico desejado. Antes de conhecê-lo,
eu já tinha ouvido falar de outros hacks de APOCALYPSE WORLD, mas até então o DUNGEON WORLD (outro hack) havia sido meu único contato direto
com o sistema.
O DUNGEON WORLD é excelente e recomendo fortemente para quem curte
a temática medieval. Neste contato eu descobrir o poder do Apocalypse
World Engine: jogos de RPG com pouca preparação, narrativa quase compartilhada bastante fluida e personagens que são “descritos” em vez de
“gerados” por rolagens de dados e distribuição de pontos. Isso era tudo
que eu desejava do RPG. Vindo de jogos como AD&D 2ND e GURPS eu ado-
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rava manuais, suplementos, distribuição de pontos de criação, muitas rolagens e testes, etc. Mas com a correria da vida eu já não tinha mais tem po livre para criar e acertar um personagem até que ele ficasse como eu
gostaria. Criar e mestrar uma aventura então era uma tarefa impossível.
A facilidade dos hacks do Apocalypse World Engine havia me conquistado.
Mas nem tudo foi alegria, eu joguei algumas sessões de DUNGEON WORLD,
mas mesmo com toda a facilidade o gênero já estava desgastado para
mim. Eu troquei guerreiros e dragões por outros temas vários anos atrás.
Desde que abandonei o gênero medieval, eu passei por vários estilos de
jogos, mas o que sempre me atraiu foi o horror e o sobrenatural. KULT,
CALL OF CTHULHU, VAMPIRO: A MÁSCARA, MAGO: A ASCENSÃO, MAGO: O
DESPERTAR, RASTRO DE CTHULHU, e vários outros. Mais alguns anos se passaram e eu queria poder jogar estes jogos com familiares e amigos de fora
do RPG. Um problema destes jogos é que o tema e o cenário são “pesados”, não é algo fácil de fugir ou evitar. Isso cria um problema para jogar
com jovens e pessoas não habituadas. E ainda tinha o problema de criação de aventuras, o que tomava mais tempo do que eu tinha disponível.
Eis então que encontrei MONSTER OF THE WEEK no final de 2014. Um jogo
de horror e sobrenatural, que poderia ter uma temática variando desde
BUFFY e GRIMM até SUPERNATURAL e TRUE BLOOD, passando inclusive por ficções como ARQUIVO X, FRINGE e DOCTOR WHO. Até mesmo a turma do
SCOOBY-DOO pode ser usada. Esta flexibilidade temática com a facilidade
notória do DUNGEON WORLD é tudo que eu desejava! Devorei o livro rapidamente e já ia começar a traduzir os pontos principais para ajudar
meus amigos que não compreendem inglês. Aí pensei: “eu já fiz outras
traduções de jogos ‘grandes’ para uso pessoal, quem sabe o autor não me
autoriza a fazer uma tradução oficial?”. Entrei em contato com Michael
Sands, expliquei meu desejo de produzir uma tradução oficial, ele aceitou e me avisou que a edição revisada estava prestes a ser lançada. Mais
uma excelente notícia.
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E foi assim que tudo começou, o que seria apenas para diversão entre
amigos próximos, se tornou um grande projeto. Eu não tinha nenhuma
experiência editorial, então depois assinado o contrato de licenciamento
eu precisei aprender muita coisa. Desde como gerir eficientemente a tradução (utilizando ferramentas apropriadas), até como comprar direitos
de uso de ilustrações. Me tornei uma “editora de um homem só”, sendo
responsável pela tradução, edição e lançamento de MONSTRO DA SEMANA
aqui no Brasil. Desenvolvi o projeto nas minhas horas vagas, e ela foram
muitas e cansativas, mas este foi um trabalho de fã para fã. Meu objetivo
inicial era ter este excelente jogo em português para uso “pessoal”, no
decorrer do processo este pessoal não era mais apenas eu e meus amigos,
mas todos vocês que estão lendo este livro.

Eu dei meu máximo para produzir a melhor tradução possível para vocês. Eu também tentei expandir ainda mais o jogo, criando um novo tipo
de caçador exclusivo para esta edição: o Viajante. Uma pessoa com a capacidade de viajar pelo tempo e espaço, assim como o Doutor de DOCTOR
WHO, os Observadores de FRINGE, Hiro de HEROES, e porque não também,
Doc Brown de DE VOLTA PARA O FUTURO e o Exterminador de O
EXTERMINADOR DO FUTURO. Creio que isto pode abrir mais um pouco o leque de temas abordados em MONSTRO DA SEMANA. Ainda mais quando lembramos que os Monstros não precisam ser necessariamente sobrenaturais. Assassinos em série, chefões do crime, ciborgues e alienígenas também são monstros perfeitos para serem usados no jogo.
Esta foi a grande aventura desta tradução. Isso é tudo pessoal, desculpem
por esta longa digressão, fiquem agora com MONSTRO DA SEMANA.

Araraquara, Outubro de 2015
Luiz Borges, o tradutor
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existem monstros
lá fora
A maioria das pessoas não acredita em monstros, mas eles são reais.
Quando alguém descobre que monstros são reais, é geralmente pouco
antes de ser devorado.
Mas algumas pessoas são tão sórdidas, tão espertas, tão loucas ou tão
ferradas, que conseguem sobreviver. E alguns destes sobreviventes
embarcam numa cruzada contra os monstros.
Você é um deles.
Pode ser que você tome a frente para defender sua cidade natal de
todo mal que chegue até ela.
Pode ser que você pegou a estrada e vai caçando eles onde quer que
você os encontre.
Pode ser que você tenha poderes mágicos te colocam no mesmo
patamar que eles, ou que seu nome tenha surgido em profecias
milhares de anos atrás.
Sua única certeza é que você não voltará para sua velha e segura
vidinha.
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GUIA DOS CAÇADORES

no que vocês se
meteram?
Quando vocês forem jogar este jogo, a maioria de vocês vai criar caçadores, pessoas que dedicam sua vida a matar monstros.
Um dos jogadores será o Guardião (o nome mais curto para “Guardião de
Monstros e Mistérios”). O Guardião estará encarregado de:

• criar monstros e mistérios para os caçadores lidarem
• dar vida ao mundo
• representar os monstros e pessoas que os caçadores encontram.
O resto de vocês vai decidir como os caçadores trabalharam juntos para
investigar as situações estranhas que eles encontram, destruir monstros
que estão causando confusão e salvar as pessoas dos perigos.
Seus caçadores não são pessoas normais — vocês não são nem mesmo caçadores de monstros normais. Vocês são aqueles que se destacam, cheios
de si e fodões em dobro. Vocês podem mudar o mundo — salvá-lo, destruí-lo ou alterá-lo para sempre. De uma forma ou outra, vocês vão fazer
a diferença.
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O jogo funciona melhor com três a cinco pessoas, com um de vocês agindo como Guardião. Ele funciona com mais ou menos pessoas também,
mas haverá uma mudança correspondente na quantidade de tempo que
cada pessoa ficará sob os holofotes.
Tenha a mão:

• Cópias das cartilhas dos caçadores (cada uma destas é uma referência de regras e uma ficha de registros do seu caçador)
• Fichas de referências dos caçadores suficientes para todos
• Uma ficha de referência do Guardião
• Uma ficha de mistério para o Guardião ou um mistério introdutório
para jogar (há um disponível na página 181)
• Lápis e papel para todos
• Um par de dados normais de seis faces para cada caçador (o Guardião não precisa de dados).
Os arquivos que você vai precisar podem ser baixados em:

• http://monstrodasemana.wordpress.com
• http://genericgames.co.nz (materiais em inglês).
Também é útil, principalmente para o Guardião, ter uma lista de nomes
para dar aos personagens que farão parte do jogo (uma lista telefônica
ou o elenco de um filme funciona muito bem). Se você quiser situar suas
aventuras em lugares reais, uma fonte de mapas, como o Google Maps,
também será útil.

EXISTEM MONSTROS LÁ FORA : O QUE VOCÊS VÃO PRECISAR?

o que vocês vão
precisar?

É uma boa ideia ter bebidas e aperitivos para todos também.
Um mistério é uma situação para os caçadores lidarem — como um episódio de monstro da semana normal em SUPERNATURAL, BUFFY A CAÇAVAMPIROS ou ARQUIVO X. Cada vez que você sentar para jogar espere concluir um único mistério em 2–4 horas. Algumas vezes ele pode se esticar
demais, então o mistério pode ser dividido, assim como um episódio, em
duas partes. O primeiro jogo vai demorar um pouco mais, porque vocês
precisarão criar os caçadores primeiro.
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GUIA DOS CAÇADORES

o que vocês devem
ler?
Este livro de regras foi escrito na ordem que vocês vão precisar conforme forem jogando, com todas as informações para os caçadores primeiro
e com a seção do Guardião em seguida.
Se você quiser ir pulando e apenas pegar o básico, segue algumas sugestões:

• Se você será o Guardião, se concentre no capítulo Primeira Sessão
(página 197): ele cobre o que você precisa preparar e fazer para o
primeiro jogo. É bom já conhecer os movimentos básicos dos caçadores (página 216) e as cartilhas (a partir da página 33) pelo menos superficialmente.
• Se você vai jogar como um caçador leia as cartilhas dos caçadores (a
partir da página 33) e também sobre os movimentos (página 124) e
classificações (página 31). O mais importante é escolher com qual caçador você quer jogar.
• Se você já jogou APOCALYPSE WORLD (ou outro jogo baseado nessas regras, como MONSTERHEARTS ou DUNGEON WORLD) então muitas coisas
aqui serão parecidas. Verifique as classificações (estatísticas em
APOCALYPSE WORLD) (página 31), cartilhas (livretos de arquétipos em
APOCALYPSE WORLD) (página 33) e movimentos básicos (página 124)
para ter uma noção das principais diferenças. Sorte é novidade
(página 138). Os objetivos e princípios (página 163), ameaças (página
169) e movimentos (página 207) do Guardião (MC em APOCALYPSE
WORLD) são diferentes, e os mistérios (páginas 164 e 275) e os arcos
(página 264) tomam o lugar das frentes.
• Se você for um jogador de RPG experiente que nunca jogou APOCALYPSE
WORLD (o jogo de onde estas regras foram adaptadas), veja as cartilhas
dos caçadores (página 33), os movimentos (página 124) e classificações
(página 31). A partir daí, todo o resto deve se encaixar.
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estrutura
Este livro é dividido em duas seções principais, OS CAÇADORES e O GUARDIÃO.
Cada seção contém as regras correspondentes ao papel de cada jogador. É
útil o Guardião estar familiarizado com como as regras funcionam para os
caçadores assim como com suas próprias responsabilidades de Guardião.
Também não existe nenhum motivo para que os outros jogadores evitem a
seção do Guardião (não há nenhum segredo lá, exceto nos exemplos de
mistérios) se eles quiserem ter outra perspectiva das regras.

contato

EXISTEM MONSTROS LÁ FORA : CONTATO

• Se você já quiser iniciar um jogo de cara, folheie “Conduzindo o Primeiro Mistério” (página 200), “Entrando no Mistério!” (página 236) e
então leia “Esgotando o Prazo” (página 181). Isso deve ser suficiente
para deixar você pronto para jogar. Depois você pode retomar o livro para ter todos os detalhes.

Se vocês tiverem alguma crítica, sugestão ou apenas quiserem falar sobre o jogo, vocês têm a disposição os seguintes canais de acesso:

• Facebook de MONSTRO DA SEMANA (português):
http://www.facebook.com/monstrodasemana
• Site oficial de MONSTRO DA SEMANA (português):
http://monstrodasemana.wordpress.com
• Autor original (inglês): mike@genericgames.co.nz
• Fórum de MONSTER OF THE WEEK (inglês):
http://apocalypse-world.com/forums/index.php?board=33.0
• Comunidade no G+ de MONSTER OF THE WEEK (inglês):
http://plus.google.com/communities/110209328442902551212
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os caçadores
Então você vai ser um caçador de monstros. Aqui vou
mostrar para você o que vai acontecer logo na primeira
vez que se sentar para jogar: criando caçadores, inventando uma história para sua equipe, investigando mistérios e destruindo monstros.
Esta seção foi escrita de forma a dizer o que você precisa
saber na ordem que você vai precisar (com umas poucas
divagações pelo caminho).
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a primeira sessão
Em sua primeira sessão, vocês vão criar seus caçadores e investigar o seu
primeiro mistério.
O primeiro passo é decidir se o grupo vai querer escolher um conceito de
equipe (página 25). Isso é a razão de vocês serem uma equipe, por exemplo, “Todos nós trabalhamos para uma agência secreta que caça monstros” ou “Nós defendemos nossa cidade contra os monstros que continuam aparecendo por aqui”. O Guardião pode ter algumas sugestões baseado no que ele está planejando.
Se vocês têm um conceito de equipe que exige alguns tipos de caçadores,
escolham estes tipos primeiro.
Se vocês não têm um conceito de equipe, cada um apenas escolhe uma
cartilha (essa é ficha com os registros e regras do seu caçador) e depois
vê como a equipe está se parecendo. Vocês precisarão decidir por que
eles estão juntos, estabelecendo as histórias de um com o outro enquanto criam os caçadores e durante o jogo também.
Os tipos de caçadores são:

• O Arcano: um mago treinado, que utiliza magias poderosas em sua
cruzada contra o mal. O caçador Arcano com seu treinamento mágico tem uma vantagem ao lidar com segredos macabros. Por exemplo:
Harry Dresden de THE DRESDEN FILES; Willow nas últimas temporadas
de BUFFY A CAÇA-VAMPIROS. Veja a página 34.
• O Delinquente: um criminoso que se tornou caçador de monstros,
assombrado pelo seu passado e por seus inimigos. O caçador Delinquente é bom em situações sociais e tem muitos contatos. Por exemplo: Anna Valmont de THE DRESDEN FILES, Peter Bishop de FRINGE. Veja
a página 40.
• O Divino: um agente de um poder superior, com uma missão para
completar. O caçador Divino é bastante durão e recebeu poderes sagrados. Por exemplo: Castiel de SUPERNATURAL; Michael Carpenter de
THE DRESDEN FILES. Veja a página 48.
• O Escolhido: uma pessoa como qualquer outra que descobriu que
possui um destino especial e que recebeu poderes para concretizar
isso. O caçador Escolhido é bom de briga e tem alguns poderes estranhos. Por exemplo: Buffy de BUFFY A CAÇA-VAMPIROS. Veja a página 54.
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• O Especialista: um caçador que sabe tudo sobre monstros e magia. O
caçador Especialista conhece muitos segredos escondidos e sabe
como encontrar ainda mais, ele também tem uma base bem equipada para trabalhar. Por exemplo: Bobby Singer de SUPERNATURAL; Rupert Giles de BUFFY A CAÇA-VAMPIROS. Veja a página 60.
• O Iniciado: um membro de uma antiga Seita de matadores de monstros, treinados para lutar e usar magia. O caçador Iniciado é bom
com magia e sua Seita fornece ajuda (e alguns problemas). Por exemplo: The Wardens de THE DRESDEN FILES; Annelise de TWENTY PALACES.
Veja a página 66.
• O Injustiçado: um cara movido pela vingança e durão de verdade. O
caçador Injustiçado está determinado a aniquilar uma raça específica de monstros e proteger as outras pessoas nesse processo. Por
exemplo: Dean e John Winchester de SUPERNATURAL. Veja a página 72.
• O Lunático: um teorista da conspiração. O caçador Lunático é ótimo
em descobrir coisas e ver como os eventos de mistérios separados
estão todos conectados. Por exemplo: Agente Mulder ou Os Pistoleiros Solitários de ARQUIVO X. Veja a página 78.
• O Monstruoso: um monstro lutando do lado dos mocinhos. O caçador Monstruoso é bastante estranho e pode ter uma variedade de
poderes diferentes dependendo de qual raça de monstro ele pertence. Por exemplo: Angel de BUFFY A CAÇA-VAMPIROS e ANGEL; Bill Compton de TRUE BLOOD. Veja a página 84.
• O Mundano: uma pessoa comum e normal. O caçador Mundano é especialmente bom em lidar com as pessoas comuns que vocês encontram e precisam resgatar. Ele também é muito bom em ser capturado pelos monstros (o que pode ser mais útil do que você imagina).
Por exemplo: Xander ou Cordelia de BUFFY A CAÇA-VAMPIROS. Veja a
página 90.
• O Profissional: um empregado de uma Agência que caça monstros.
O caçador Profissional é bom de briga e ótimo em trabalhar em equipe. Por exemplo: Riley e a Iniciativa de BUFFY A CAÇA-VAMPIROS; Olivia
Dunham de FRINGE. Veja a página 96.
• O Sinistro: uma pessoa com poderes psíquicos ou mágicos. O caçador Sinistro tem poderes que são estranhos e assustadores — e que
não estão completamente sob o controle do Sinistro. Por exemplo:
Sam Winchester de SUPERNATURAL; Willow das primeiras temporadas
de BUFFY A CAÇA-VAMPIROS. Veja a página 102.
• O Viajante: uma viajante espacial, temporal ou dimensional. O caçador Viajante já viu o futuro e com o seu conhecimento e sua tecnologia veio para o passado para evitar que ele acontença de nova. Por
exemplo: O Doutor de DOCTOR WHO; Os Observadores de FRINGE. Veja a
página 108.
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TIPOS EXTRAS DE CAÇADORES
Existem várias cartilhas extras disponíveis, algumas oficiais e outras feitas por fãs. Você pode encontrar dicas em como fazer a sua própria na
página 349.
Os caçadores disponíveis atualmente incluem:

• O Bisbilhoteiro. Um jornalista procurando pela história real por
trás dos eventos estranhos. Ótimo em descobrir coisas novas, terrível numa luta. Por exemplo: The Ghostfacers de SUPERNATURAL.
• O Cientista de Ação. Como ele é chamado, um cientista pronto
para a ação e para lidar com monstros. Diretamente inspirado por
ATOMIC ROBO.
• O Cientista Maluco. Um cientista louco que viu os erros do seu caminho e agora trabalha para o bem. É o que dizem…
• O Construído. Um ser fabricado, agora livre do seu criador. Inspirado pelo monstro de Frankenstein.
• O Exilado. Um caçador de monstros do passado que foi transportado
para os dias atuais.
• O Invocado. Uma criatura invocada para acabar com o mundo, mas
que decidiu que ela não quer fazer isso. Vários poderes estranhos,
forte e difícil de matar. Por exemplo: HELLBOY.
• O Luchador. Um lutador de luta livre mascarado, lutando para proteger os inocentes entre uma luta e outra.
• O Moleque Enxerido. Gentem! Eu acho que tem mais alguma coisa
acontecendo aqui, o velho Smithers parece estar envolvido! Por
exemplo: A turma do SCOOBY-DOO.
• O Parceiro. Ele idolatra outro caçador na equipe e é bom em ajudálo. Um dia, ele pode ser tão bom quanto seu herói. Por exemplo: Garth de SUPERNATURAL.
• O Predador. Um caçador especializado que decidiu caçar monstros
pela emoção da caçada ao invés da necessidade de proteger.
• O Truculento. O lutador mais casca-grossa e difícil de matar. Por
exemplo: Ray Lilly de TWENTY PALACES ou Owen Pitt de MONSTER
HUNTER INTERNATIONAL.
A maioria desses caçadores está disponível (em inglês) no site de
MONSTER OF THE WEEK. Eventualmente eles serão traduzidos para o português também.
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Apenas um caçador de cada tipo é permitido ao mesmo tempo em qualquer jogo. Isso se deve ao fato de que você não é apenas um dos caçadores
deste tipo: você é o arquétipo. Pode haver uma agência inteira de caçadores de monstros profissionais, mas apenas um deles é O Profissional.

CRIANDO SEU CAÇADOR
Depois de você escolher seu tipo de caçador, você vai passar uns 20–30
minutos da primeira sessão definindo as habilidades e estabelecendo os
relacionamentos em sua equipe. Siga as instruções na sua cartilha para
criar seu caçador. Você não precisa perder muito tempo decidindo cada
opção da cartilha — se você se arrepender de alguma escolha, você sempre pode revisá-la após a primeira sessão.
Quando você chegar na seção de “Apresentações”, espere até todos chegarem lá. O Guardião vai orientar vocês enquanto criam seus caçadores,
então fale com ele se tiver alguma dúvida (há instruções para o Guardião
de como guiar esse processo em “A Primeira Sessão” na página 197).

OS CAÇADORES : CONCEITOS DE EQUIPE

SÓ UM DE CADA TIPO

conceitos de equipe
É bom decidir por que os caçadores formaram uma equipe. Vocês podem
já ter decidido isso. Se não, tenham uma rápida discussão e vejam se vocês chegam em uma ideia — mesmo que seja apenas uma ideia vaga.
A combinação de cartilhas que vocês selecionaram pode exigir um conceito de equipe específico. Ou pode parecer que duas (ou mais) equipes de caçadores se juntaram (por exemplo, uma família e uma agência do governo)
— neste caso, é bom se perguntarem por que eles estão cooperando.
Se ninguém tiver uma ideia, vocês podem ou decidir isso depois (após
vocês criarem todos os caçadores e descobrirem seu histórico juntos) ou
vocês podem aceitar que essa equipe é uma coleção de caçadores aleatórios: algumas vezes não tem problema deixar as coisas se desenvolverem
durante o jogo.
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Também não pense em seu conceito como uma coisa permanente. Vocês
vão querer revisá-lo enquanto criam seus caçadores de acordo com as
escolhas que forem fazendo pelo caminho.

PERSONALIZAÇÃO DE EQUIPE
Algumas vezes seu conceito de equipe vai precisar de outras coisas além
das opções normais de criação do personagem. Essas são coisas que fazem o jogo funcionar melhor. Se você se pegar dizendo “Não faz sentido
nós não termos isto”, e todos concordarem, então isso é um bom candidato para personalização.
Decida como um grupo se qualquer mudança é necessária, e que mudança é essa. Vocês podem verificar estas coisas a qualquer momento, isso
pode ocorrer quando vocês escolherem o conceito ou pode ser que vocês
só percebam isso mais tarde.
Seu conceito pode exigir:

• Equipamento que não está nas opções da cartilha. Por exemplo: seu
conceito de equipe faz os caçadores estarem sempre em movimento,
mas nenhuma das cartilhas inclui transporte na seção de equipamentos. Vocês podem decidir que a equipe tem uma van para viajar.
• Alguma coisa que pode ser descrita como um movimento personalizado (página 340). Por exemplo: o seu conceito de time é que todos
são membros de uma organização secreta, então todos iniciam com
uma versão do movimento Lidar com a Agência do Profissional
(página 98).
• Novas opções quando você subir de nível (página 145). Por exemplo: o
conceito da equipe inclui um artefato místico para cada caçador, mas
os poderes não estão disponíveis no início. Cada caçador pode escolher
liberar um dos poderes do artefato quando ele subir de nível.
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Aqui estão alguns exemplos de conceitos de equipe. Use-os como estão
ou como inspiração para suas próprias ideias.

O MATADOR E SEU BANDO
Um escolhido e seu grupo de apoio. Com sorte, vocês poderão salvar o
mundo.
O time tem um Escolhido, que está no centro de tudo. Um Arcano, Especialista ou Iniciado poderia ser um bom mentor. Um Mundano ou Lunático poderia ser um amigo do Escolhido. Um Divino, Monstruoso ou Sinistro forneceria para equipe alguns poderes mágicos para ajudar.

FAMÍLIA DE CAÇADORES VIAJANTES
O negócio da família é caçar monstros. A vida nômade, ficando em uma
cidade apenas o suficiente para encontrar e destruir o que quer que esteja causando problema, bem… ela é perfeitamente adequada para alguns
de vocês. Para outros, nem tanto.

OS CAÇADORES : CONCEITOS DE EQUIPE

EXEMPLOS DE CONCEITOS DE EQUIPE

Esse conceito de equipe é mais adequado para o Injustiçado, Sinistro, Divino, Especialista, Lunático e Escolhido. Um Monstruoso poderia se encaixar também, mas não confortavelmente. Todos os outros, exceto o
Profissional, poderiam completar a equipe. Se existe um Iniciado, talvez
a Seita seja composta de certas linhagens de sangue, então todos na família são membros.
Vocês são todos uma família ou tão próximos quanto família.
Ah, não se esqueça de garantir um carro maneiro. Ou um carro razoável
e anônimo, se for isso que preferir. Se nenhum dos caçadores tiver um
veículo, você pode decidir que a equipe recebe um como personalização.

A ORDEM
Todos vocês são membros de uma antiga ordem de matadores de monstros.
Você precisará de um Iniciado. Todos os outros fazem parte da equipe
que o Iniciado lidera: o Sinistro, Especialista, Mundano, Lunático, Delinquente ou Escolhido todos funcionam bem aqui.
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Todos são membros da Ordem, mas inicialmente apenas o Iniciado vai lidar com os superiores. Como uma personalização, qualquer um pode pegar o movimento Boa reputação na Seita como uma opção de subida de
nível (página 67). Qualquer um também pode pegar uma das armas antiquadas do Iniciado (página 69) no lugar de uma escolha de arma normal.

EQUIPE DE CASOS INEXPLICADOS
A Agência precisa de uma equipe para lidar com as coisas estranhas que
os agentes comuns não entendem. Estes são vocês: A Equipe de Casos
Inexplicados. Vocês verificam desaparecimentos misteriosos, monstros
feitos de fungos, abduções alienígenas, vampiros e tudo mais que os
agentes normais não conseguem lidar.
Este conceito de equipe exige um Profissional. Um Lunático, Mundano,
Especialista, Sinistro ou Injustiçado poderiam cada um ser boas escolhas
para preencher o currículo de habilidades da equipe, enquanto um Delinquente poderia ter alguns contatos úteis.
A Agência do Profissional emprega toda a equipe. Como personalização,
permita que qualquer um dos caçadores receba o movimento do Profissional Lidar com a Agência como uma opção de subida de nível (página
98). Até lá, eles são apenas consultores, temporários ou estagiários.
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Antes de você começar, você precisa saber sobre dois conceitos do jogo:
movimentos e classificações.
As cartilhas de caçadores mencionam alguns outros termos que ainda
não foram introduzidos. Não se preocupe com isso, você ainda não precisa entendê-los neste momento. Se você quiser saber mais, leia a seção
“Como Jogar” iniciando na página 118.

OS MOVIMENTOS
Movimentos cobrem as situações na qual as regras do jogo entram em
cena para te ajudar a determinar o que acontece.
Se o seu caçador quer fazer alguma coisa que qualquer pessoa normal
pode fazer, então isso simplesmente acontece.
Movimentos são usados para determinar o resultado nos casos que o seu
caçador tenta fazer:

OS CAÇADORES : ANTES DE CRIAR SEU CAÇADOR

antes de criar seu
caçador

• alguma coisa que pessoas normais não podem fazer, como lançar um
feitiço mágico;
• alguma coisa perigosa, como entrar em uma briga com um monstro;
• alguma coisa que ficaria mais emocionante se o resultado não fosse
decidido por si próprio. Por exemplo, ver se a mentira que o caçador contou para a vítima do ataque de um monstro vai ter alguma
repercussão.
Cada movimento é acionado quando uma situação específica acontece no
jogo. Veja quando o movimento diz que ele ocorre e siga as instruções
quando isso acontece.
Por exemplo, você precisa usar o movimento proteger alguém para
salvar outro caçador do ataque de uma marionete esquelética. O movimento diz que quando você prevenir dano a outro personagem
deve rolar +Braveza, então você rola os dados e consegue dois e cinco.
São sete e seu caçador tem Braveza +1 para um total de oito. As ins-
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truções do movimento dizem que com 7–9 você protege o alvo sem
problemas, mas você sofre o dano que o ameaçava.
Após você reconhecer o acionador do movimento, ele te dirá o que fazer
em seguida. Movimentos podem:

• pedir para você rolar os dados, com os resultados determinando o
que acontece em seguida;
• conceder uma habilidade especial que você pode usar sempre que
quiser;
• dar um bônus para certas rolagens;
• dar opções extras para usar em certas situações.

OS MOVIMENTOS BÁSICOS DOS CAÇADORES
Todos os caçadores possuem um conjunto de movimentos que os permitem investigar e lidar com monstros. Estes são chamados ‘movimentos
básicos’ (página 124). Existem oito movimentos básicos:

• Agir sob pressão, usado em qualquer situação difícil ou perigosa
que não for coberta por outro movimento.
• Dar uma mão, usando para ajudar outro caçador a fazer alguma coisa. Se você tiver sucesso, você dará um bônus para ele fazer a tarefa.
• Investigar um mistério, usado para descobrir com que tipo de
monstro você está lidando, o que ele pode fazer e o que ele está planejando.
• Manipular alguém, usado para tentar convencer alguém a fazer alguma coisa para você, após você dar alguma razão para ela fazer isso.
• Partir pra porrada, usado para lutar. Lugar com monstros principalmente.
• Perceber uma enrascada, usado para descobrir que perigos estão
ameaçando você neste momento. Por exemplo, se você achar que
está caminhando para uma armadilha ou quiser fazer alguma
análise tática.
• Proteger alguém, usado para salvar alguém do perigo.
• Usar magia, usado para lançar feitiços mágicos ou usar itens encantados.
Além disso, cada cartilha de caçador tem seu próprio conjunto de movimentos. Estes são chamados ‘movimentos da cartilha’.
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Seu caçador tem classificações que descrevem o quanto ele bom em certas áreas que são importantes quando ele estiver caçando monstros. As
classificações são adicionadas (ou subtraídas) do seu total de dados
quando você rolar para um movimento.

• Braveza mede o quão forte e violento você é numa luta. Ela é adicionada nas suas rolagens de dados para os movimentos básicos partir
pra porrada e proteger alguém.
• Esperteza mede o quão perspicaz e atento você é. Ela é adicionada
nas suas rolagens de dados para os movimentos básicos investigar
um mistério e perceber uma enrascada.
• Estranheza mede o quão sintonizado com o sobrenatural você é. Ela
é adicionada nas suas rolagens de dados para o movimento básico
usar magia.
• Firmeza mede o quão calmo e controlado você é. Ela é adicionada
nas suas rolagens de dados para os movimentos básicos agir sob
pressão e dar uma mão.
• Sutileza mede o quão agradável e persuasivo você é. Ela é adicionada nas suas rolagens de dados para o movimento básico manipular
alguém.
As classificações variam
de −1 até +3.

OS CAÇADORES : ANTES DE CRIAR SEU CAÇADOR

AS CLASSIFICAÇÕES

• −1 é ruim
• 0 é mediano
• +1 é bom
• +2 é muito bom
• +3 é fenomenal
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